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Landsbyrådet orienterer
Se de fine input fra borgerne ved årsmødet 2020 og læs                    
om Landsbyrådets arbejde

AF TINA THYBO SØRENSEN
medlem af Landsbyrådet
landsbyrad@gmail.com

ÅRSMØDE: 31. januar 2020 blev årsmødet af-
holdt, og 38 borgere havde valgt at drikke kaffe 
og spise suppe i Herskind Forsamlingshus, in-
den vi gik over til afholdelsen af selve årsmødet.  
19 interesserede borgere blev og deltog — ud 
over udvalgets egne repræsentanter.

Landsbyrådets medlemmer består efter årets 
valg af: Anne Kaae, Else Thomsen, Anna Margre-
the Kristensen, Heine Pallesgaard, Tina Thybo 
Sørensen og suppleanterne Aviaja Kilt og Si-
mon Svensson.

Egenkapitalen er oppe på 10.900 kr., som bl.a. 
bruges til  underskud ved caféaftener, til mate-
rialeforbrug ved udførelse af projekter, kaffe/
kage/opmærksomhed til gæster og politikere.

Gennemført siden sidste årsmøde:
• Medarrangør ved Integrationskaffe i Her-

skind Forsamlingshus 12. januar 2019.
• Fællesaften med generalforsamling/års-

møde med Herskind Forsamlingshus og 
Grundejerforeningen Lærkebo 6. februar 
2019, hvor vi lavede suppe til folket.

• ”Trafikken i din landsby” — møde i Fruering 
Forsamlingshus 7. marts 2019 med Veje og 
Trafik, Skanderborg Kommune.

• Blaffermøde på Fælleden i marts 2019. Vi 
har afsat egnede steder til blafferstoppe-
skilte her i området. Sættes op ved buslom-

men ved Brugsen.
• Besøg hos Herskind Boldklub på deres be-

styrelsesmøde 1. april 2019.
• Besøg hos Herskind Borgerforening på de-

res bestyrelsesmøde 13. maj 2019.
• Byudviklingsmøde på Fælleden (kun for 

os) om byudvikling og udstykninger 22. 
maj 2019.

• Tekst med promovering af vores lokalom-
råde er sendt til ejendomsmæglere i områ-
det.

• Realisering af ”Dagli’stien” ved Brugsen, 
som blev indviet med tale af byrådspoli-
tiker Trine Frengler, pølser, øl og hygge  9. 
august 2019.

• Nordstjernen 2019, Landsbyrådets pris blev 
givet til Ulla Østergaard Hansen til som-
merfesten 16. august 2019. 

• Vi har fået anlagt en busperron på Langeli-
nie ved Blomsterparken.

• Cykelstien på Langelinie er forlænget til 
Blomsterparken.

• Fest i Herskind Forsamlingshus 8.-9.-10. 
klasse. En vellykket fest med glade unge.

Caféaftener
Vi startede vores caféaftener op i juni måned, 
med torsdagscafé hver uge. Det var en stor suc-
ces, og der kom langt flere folk, end vi havde hå-
bet på. Tak for opbakningen.

Torsdagscafé fortsatte i august, september, 
oktober og november. Her var opbakningen 
ikke helt så stor, men vi ramte også ind i Hallow-
een og Lanternefest i børnehaven.
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Disse caféaftener har kunnet lade sig gøre, 
da Herskind Forsamlingshus har stillet huset 
til rådighed — TAK. Vi skal nu have kigget på og 
besluttet, om og hvordan torsdagscafé kan/skal 
fortsætte.

Hvad er Landsbyrådet i gang med lige nu?

• Vi har holdt 3 møder med Veje og Trafik i 
2019. (2. + 20. maj og 24. juni).

• Der er lavet trafikmålinger på Fuglevæn-
get, Vibevænget og Præstbrovej.

• Vi har snakket om helleanlæg på Langeli-
nie øst for byen.

• Vi har snakket om svinget på nordøstsiden 
af krydset ved Brugsen fra Langelinie mod 
Ladingvej.

• Vi er i løbende dialog med kommunen om 
bedre trafiksikkerhed.

• Vi har været på skolen og snakke med 8. 
og 9. klasse om, hvad de kunne ønske sig, 
hvis alt var muligt. De kom med mange 
gode ideer og ønsker, både realistiske og 
”drømmeønsker.” Deres største ønske er 
et sted, hvor de må være. Et sted, hvor de 
voksne ikke kommer og beder dem skrue 
ned for musikken eller være stille. De kan 
godt forstå, at det er ”træls,” når de larmer 
på legepladsen. 

Byforskønnelse
• Kommunen har bevilget byporte på Lange-

linie.
• Papir- og flaskecontainere ved tanken er 

fjernet, og belægning er ”gravet” fri.
• Der er planer om at beskære træet, opsætte 

en bænk rundt om træet, opstille storke, 
som viser antallet af nyfødte i Landsbyrå-
dets område. Sætte blomsterløg, plante-
kasser, krukker, beskæring af beplantning 
nord for tanken m.m.

• Modtagne midler fra: Jutlander Bank 
15.000,- kr. til byforskønnelse, Landsbysam-
virket 15.000,- kr. til byforskønnelse, Spare-
kassen Kronjylland 7.500,- kr. til byforskøn-
nelse, EDC-mæglerne gavekurv og skilte til 
Nordstjernen 2019.

Ny skolestruktur:
Landsbyrådet har sendt vores input til Skan-
derborg Kommunes forslag til ny skolestruktur 
til Børne- og undervisningsudvalget og alle by-
rådspolitikere. Vi har været medarrangør sam-
men med Fællesbestyrelsen til Borgermødet 
4. januar 2020. Og vi deltager i koordinerings-
gruppen, som fortsætter arbejdet med bevarel-
se af overbygning på Herskindskolen. 

Landsbyklynge-samarbejde :
Vi har holdt møde med Borum, Skjørring, Sjel-
le, Fajstrup, Lading for eventuelt at etablere et 
Landsbyklynge-samarbejde. Vi planlægger end-
nu et møde i nærmeste fremtid og arbejder vi-
dere med mulighederne.

Landsbyrådet skal videre med flere tiltag, og 
vi tager alle de super gode input med, som kom 
frem på årsmødet, da dialogen kørte i plenum 
blandt de fremmødte borgere. Virkelig spæn-
dende at blive inspireret af hinandens gode 
idéer, og tusinde tak til de borgere, der havde 
lyst til at komme og være med til at hjælpe 
Landsbyrådet med at fokusere på netop de op-
gaver, som borgerne ønsker sig.

Borgernes ønsker og tanker:
• Skaf frivillige til at hjælpe i institutionerne 

(skole/børnehave/vuggestue/SFO/klub).
• Byskilt flyttes mod øst, så 50 km skiltet flyt-

tes med.
• Cykelsti til Tilst. Cykelsti til Skovby.
• Cykelsti til Borum.
• Børnevenlige cykelruter langs vejene.
• Løberuter med farveafmærkning rundt i 

skove og på stier.
• Flere trampestier og spor, aftaler med lods-

ejere (spor i stedet for asfalt).
• En trampesti bag om ejendom ved hjørnet 

mellem Langelinie/Ladingvej, for at undgå 
det grimme sving ved OK-tanken.

• Samlet overblik over transportmuligheder, 
gerne via en APP.

• Tanker for de ældre borgeres mulighed for 
selv at kunne transportere sig.

• Blafferstationerne, hvornår kommer der 
info om det, og hvornår det starter op?

• Bedre koordination af offentlig transport 
— herunder skolebusordningen og kørsels-
ordninger i Hertha.
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• Lygtepæl ved busholdepladser ved Lange-
linie.

• Bedre oplyst vejkryds ved Langelinie/Eng-
vej.

• Flyt bygrænsen ned til stikvejen ind til 
Herthas sydligste ende ved Engvej.

• Julelys/oplyst hygge i gadebilledet ved ju-
letid.

• Farlige fortove med løse sten, store huller 
og store niveauforskelle.

• Mountainbike (pump-track) ved busholde-
pladsen ved skolen eller ruter ved spejder-
grunden/inde i træerne.

• E-sport – lan party (søge midler til det via 
Jutlander Bank (Låsby Skole har noget).

• Et udvalgt sted til de unge — de skal selv 
være med til at tænke planerne.

• Inddragelse af de unge i Landsbyrådets op-
gaver.

• Opstart af Herskind øl-laug (findes fra tidli-
gere, Jakob Houg Jakobsen ved noget).

• Herskindsigt har fået et redaktionslokale, 
som kommer til at have åbningstider for 
borgerne.

• Endnu mere synlighed og info om, hvad 
der sker hvornår.

• QR-koder rundt i landskabet på veje og 
stier, der fortæller om, hvad der engang 
skete/hvor — de gamle/gode/sjove historier 
om fortiden, når vi går rundt i nutiden.

• Herskind slogan ”Det unikke fællesskab” 
— vedtaget? Eller konkurrence blandt bor-
gerne om det bedste bud — promovering af 
vedtaget slogan.

• Ko-klappe-laug på marken over for Brug-
sen. Borgerne i Herskind og omegn kunne 
passe dyrene og få ¼ ko i fryseren.

• Mere samarbejde med Maries Have, der 
ønsker samarbejde med Landsbyrådet om-
kring f.eks. etablering af veje til de nye bo-
liger og hjælp til tekniske problematikker.

Besøg fra ”Byens bil” 
Byensbil.dk er et delebilselskab, der blev etab-
leret i 2014. I dag kører 30 biler rundt i hele Jyl-

land. Vi havde besøg af firmaet efter årsmødet.
Første bil startede op i byen Højvang, hvor 

300 indbyggere bor.
Biltypen er Hyundai E10 hybrid. Bilerne gø-

res rene 1 gang om måneden både udvendig og 
indvendig, og firmaet lover, at der altid vil være 
en bil til rådighed, når blot man planlægger sit 
behov lidt. 

Regningen falder 1 gang om måneden for 
hver tilmeldt bruger. Årligt kontingent for at 
være med i ordningen er 300 kr. pr. person — 
men der er rabat pr. husstand, sådan at beløbet 
her vil være 500 kr. pr. husstand. Der betales 
30.000 kr. af byen for den første bil, og beløbet 
kan skaffes via reklamefinansiering. De næste 
biler er til gengæld gratis. 

Firmaet står for al drift, så byen har ingen for-
pligtelse overhovedet. Hvis en sponsor ønsker 
en reklame på bilen, koster det 10.000 kr. pr. re-
klame. Selvrisikoen er en smule højere end ved 
en alm. privatbil.

FDM fortæller, at det typisk koster 2,68 kr. 
pr. km ved 20.000 km pr. år — dertil kommer 
brændstof.  I Byens bil koster det 300 kr. pr. år 
(medlemskabet) samt en timepris på 10 kr. — 
dog max. 80 kr. pr. døgn. Dermed er km-prisen 
2,60 kr. incl. brændstof. Ugeleje er 990 kr. for 
med 300 km inkluderet incl. brændstof. Man 
må gerne køre i hele EU.

Men gå selv ind og læs mere på Byens bil    ht-
tps://www.byensbil.dk/

Landsbyrådet overvejer, om der er potentiale 
for, at vores område kan indgå i et samarbejde. 
Her skal ske en nøje vurdering, og andre aktø-
rer skal også indtænkes. For eksempel har Stjær 
også en delebilordning, som vi ønsker at lade os 
inspirere af. 

Vi er i gang med etablering af et landsbyklyn-
gesamarbejde, så et samarbejde mellem Bo-
rum, Skjørring, Sjelle, Fajstrup, Lading, Skivhol-
me, Herskind og Herskind Hede kommer til at 
ske omkring visse områder. 

Måske kunne dette være endnu et område, 
hvor sådan et landsbyklyngesamarbejde kan 
høste gevinst.

LANDSBYRÅDET ORIENTERER
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://jutlander.dk
https://www.facebook.com/decoplant
http://pensleriet.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind
http://jbogr.dk
http://mastaal.dk
http://skovby-el.net
http://kran-elektro.dk
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videreAROS Galten

Lisa
Gaarsmand

Ejendomsmægler MDE

Helle Boll
Jørgensen

Ejendomsmægler MDE

Elizabeth 
Holberg Larsen 

Ejendomsmægler MDE
86 94 66 55

Steffan Sander
Nielsen

Ejendomsmægler MDE

Susanne skøtt
Iversen  

Ejendomsmægler MDE

Martin
Elboe

Ejendomsmægler MDE

Nicolai
Fallesen

Ejendomsmægler MDE

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi kan få det fixet.

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
https://okmaskinudlejning.dk/
http://fjeldsted-anlaeg.dk
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
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Rideundervisning for børn og voksne
SKRIBENTBUREAUET

v/Jakob Houg Jakobsen
Fuglevænget 36, Herskind
8464 Galten

Telefon +45 2231 0191
info@skribentbureauet.dk
www.skribentbureauet.dk

Alle typer skriftlige opgaver udføres 
for virksomheder og private

korrektur og opsætning • journalistik • personportrætter • festsange • taler • og meget andet

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://lipo-s.dk
http://skribentbureauet.dk
http://torbensvendsen.dk
https://www.andersenogovesen.dk/
http://fribikeshop.dk
http://mortenselservice.dk/

